LANGALLISET TARVIKKEET CELOTRON GSM- JÄRJESTELMIIN
Celotron: 200-004
SSTL: 7199914
ELEKTROSKANDIA: 7163708

Relekortti RU-04

(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)
Din- kisko asennettava kortti joka mahdollistaa monipuoliset sähkölaite ohjaukset. Kortilla 4kpl releet: 10A 230V AC.
Soveltuu: kaikkiin Centro ja Pro Controller järjestelmiin

Lämpöanturi NTC
Celotron: 800-023
SSTL: 7199942
ELEKTROSKANDIA: 7163706

(Huom. Soveltuu seuraaviin Celotron järjestelmiin: GsmGate, Centrot, Home ja Pro Controllerit)
4m johdon päässä oleva ”vulganoitu” lämpöanturi.
Sopii kaikkiin kotimaisiin Celotron keskuksiin. Erittäin tarkka mittaustulos laitteisiimme valmiiksi ohjelmoidulla
korjauskäyrällä.
Upotettavissa nesteisiin / asennettavissa ulos. Johtoa voidaan jatkaa lähes rajattomasti hienosäikeisellä 1,5mm2 kaapelilla
(2-nap.)

Celotron:
500-003
SSTL:
7199916
ELEKTROSKANDIA:
7163713

Celotron:
500-004
&
500-006

Virtalähde DC:14V / 0,5 A (1A ”Burst” TM. suojattu)
HUOM. Soveltuu vain Centro CE-005 järjestelmään.

Lyijyakkulaturi DC:14,4V / 1,2 A (2A ”Burst” TM. suojattu)
HUOM. Soveltuu: Kotivahti, Centro CE-006, GsmGate1&2, Home Controller ja Pro Controller järjestelmiin.

Akku

(Home Controller + centroB varaosa)
HUOM: akku tulee uusia, suositus: 2 V -> max: 3V välein !

Celotron:
500-005
SSTL:
7199918

Celotron: 800-001
SSTL: 7199920
ELEKTROSKANDIA: 7163704

1,2 Ah varakäyntiakku
Täysin suljettu, turvallinen lyijyhyytelöakku. Selkeä merkki akun vaihtamisen tarpeelle on laitteen täydellinen
sammuminen hyvin nopeasti (1-2h) sähkökatkon jälkeen. 1,2Ah akku sopii: Gsmgate, Centro ja Home Controller
järjestelmiin. 4Ah (9 eur) akku on Pro Controller järjestelmälle, mainitse tarpeesi tilauksen yhteydessä !

EI100C

(ERITTÄIN LAADUKAS PALOVAROITIN, ÄLYKKÄÄLLÄ KETJUTUKSELLA !)

HUOM:

TÄMÄ VAROITIN SOPII VAIN HOME CONTROLLER JÄRJESTELMIIN JA / TAI TÄYSIN ERILLISEKSI PALOHÄLYTYS
JÄRJESTELMÄKSI !

PALOVAROITIN (Ionisoiva) (automaattinen resetointi)
HUOM: Tämä palovaroitin täyttää yhdessä Home Controllerin, tai Celotron Oy:n akkuvarmennetun virtalähteen
kanssa uusimmat CE/EU/EN vaatimukset jotka astuvat voimaan 2/2009 jälkeen valmistuvissa taloissa !
Tämä varmatoiminen palovaroitin tulee "vakiona" mm. Home Controller järjestelmän mukana. Palovaroittimessa ns: 12V
dc kortti jolloin ei tarvita lainkaan paristoja. Yhden EI100C hälyttimen hälyttäessä, kaikki kiinteistön EI100C:t hälyttävät !
(Max: 12kpl) Kaapelointi 4 tai 6nap. MHS – viedään oma kaapeli suoraan keskukselta jokaiselle palovaroittimelle !

Celotron: 900-024
SSTL: 7199945

HÄKÄVAROITIN

Suositellaan käytettäväksi aina yhdessä palovaroittimien kanssa.

Ideaalinen mm. kiinteistöihin joissa takka tai pelletti lämmitys ym. (no/nc kärki+autoreset) (Ce / Eu / En Emc - hyväksytty)

Celotron:
800-025
SSTL:
7199946
ELEKTROSKANDIA:
7163707

PALOVAROITIN

(Optinen) BBL338

Huippuluokan koti ja ammattikäyttöön tarkoitettu palovaroitin. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, sisäinen
tehokas sireeni, NC ja NO kärkitieto valittavissa ja kaiken lisäksi vielä merkkivalot. Mitä muuta voi palovaroittimelta toivoa
kun ulkonäkökin on kohdallaan ja tukeva asennus rengas tulee mukana ! (Ce / Eu / En / Emc - hyväksytty)

LÄMMÖNNOUSUANTURI BBG-128-WIZ
Celotron:
800-032
SSTL:
7199952
ELEKTROSKANDIA:
7163744

Celotron:
800-002
SSTL:
7199922
ELEKTROSKANDIA:
7163724

Celotron:
800-003
SSTL:
7199924
ELEKTROSKANDIA:
7163723

Celotron:
900-004
SSTL:
7199943

(ilmaisee tulipalon tai muun lämmitykseen liittyvän vikatilanteen lämmön noususta)
Koti ja varsinkin ammattikäyttöön tarkoitettu lisä anturi. Automaattinen resetointi hälytysten jälkeen, NC ja NO kärkitieto
itse valittavissa ja merkkivalo. Aiheuttaako esim. takkasi lähellä olevassa savuilmaisimessa jatkuvasti vikahälytyksiä ?
Laita nykyisen anturisi rinnalle tai tilalle BBG ja vikahälytykset ovat tuon ko. tapauksen osalta ohi. Huom, kiinteistössä on
oltava silti lisäksi myös perinteiset paloilmaisimet, BBG ei yksinään korvaa niitä !

LIIKETUNNISTIN ”PRO”

(UUSI PERUS IR TUNNISTIN)

Huippulaadukas Liiketunnistin, nyt ”pet” ominaisuudella !
Pieni ja todella tyylikäs liiketunnistin. Tulee "vakiona" Home Controller järjestelmän mukana. Säädettävä keila, mukana
toimitetaan mm. 120 astetta joka suuntaan kääntyvä asennusjalka. Kotieläin tunnistus: 11kg eliminoi hiiri, verho ym.
väärät hälytykset. Tämän anturin aikaisempaa mallia myytiin menestyksekkäästi yli 10000 kpl Suomessa, ilman materiaali
tai valmistus vikoja ! Kyseessä siis varmaakin varmemman anturin uusi, entistä parempi malli.

LIIKETUNNISTIN ”PET”

(UUSI LUOTETTAVA KOTIELÄIN MALLI)

Liiketunnistin isoille kotieläimille (alle: 38kg)
Sama kuin ed. tunnistin mutta varustettuna älykkäällä, prosessoriohjatulla kotieläin tunnistus toiminnolla. Tunnistin hylkää
kaikki alle 38kg painoisen liikkeen ja lämmön lähteen aiheuttamat hälytykset. Ei enää turhia hälytyksiä kissoista, koirista
yms.

LIIKETUNNISTIN ”INDUSTRY”

(UUSI ”TEOLLISUUS” MALLI)

Liiketunnistin todella vaativiin olosuhteisiin
Pitkä tunnistuksen kantomatka: max etäisyys itse säädettävissä 15 – 20m. Laaja keila. Kestää kylmää, ylimääräistä
kosteutta ja kaasuja / kemikaalien höyryjä. Dual toiminta, mikroprosessoriohjattu.

Celotron: 900-005
SSTL: 7199947

LIIKETUNNISTIN ”EXTREME” (UUSI, ULOS ASENNETTAVA MALLI -40C)

UUTUUS

Liiketunnistin, nimensä mukaan: Erittäin vaativiin ulko- ym. olosuhteisiin !
Tunnistin kestää mahtavat (–40) astetta pakkasta, sisältää PET- ominaisuuden (38kg), dual tunnistimet, mikroaalto
tunnistuksen, säädettävän keilan, ”perimeter” ennakko hälytyksen, ”antimasking” ja paljon muuta.
AINOA TUNNISTIN TÄSSÄ HINTA- JA LAATU LUOKASSA MARKKINOILLA !

2

Celotron:
800-004
SSTL:
7199926
ELEKTROSKANDIA:
7163722

Celotron:
800-005
SSTL:
7199928
ELEKTROSKANDIA:
7163735

Celotron:
800-007
SSTL:
7199930

Pulnix ir360
Liiketunnistin laajalla keilalla
360 astetta valvova, kattoon asennettava liiketunnistin, pieni ja tyylikäs !

SX-1
Magneettikytkin (pinta)
Valkoinen, huomaamaton anturi. Helppo kytkeä. Asennus ruuvit mm. vastuksille.

SX-2
Magneettikytkin (pinta)
Alumiininen magneettikytkin. Tyylikäs. Ideaalinen esim. alumiini ym. oviin.

Celotron:
900-008
SSTL:
7199949

SX-3
Magneettikytkin (uppo)
Upotettava, valkoinen magneettikytkin. Siisti piilotettu asennus, sis.30cm johdot.

TK-814
Celotron:
800-009
SSTL:
7199932
ELEKTROSKANDIA:
7163729

Celotron:
HAA40R
SSTL:
7199993
ELEKTROSKANDIA:
7163754

Celotron:
800-010
SSTL:
7199934
ELEKTROSKANDIA:
7163730

Celotron:
800-011
SSTL:
7199936
ELEKTROSKANDIA:
7163728

Celotron:
800-012
SSTL:
7199938
ELEKTROSKANDIA:
7163736

125dB torvi.
Voidaan asentaa ulos tai sisälle. Tulee ”vakiona” Home Controller järjestelmän mukana. Hyvä, riittävän kova ääninen ja
kosteutta kestävä torvi esim. Autohälyttimiin.

STROBOVALO HAA40R
Strobovalo PUNAINEN, todella tehokas välähdys, noin 2/sek. 12VDC

STROBOSIREENI TK-31
Strobovalolla varustettu sireeni
Valkoinen tyylikäs muotoilu. Erittäin voimakasääninen sireeni. Hyvä esim. palovaroitin järjestelmiin ja sisäasennuksiin.
Voidaan asentaa myös ulos mutta huolehdittava että on sateelta suojassa.

Shatterbox III
Yhdistetty lasinrikko ja paine tunnistin
Säädettävä herkkyys. Valvoo todella laajan alan (60m2). Erittäin kätevä / periaatteessa ainoa oikea valinta mikäli
kiinteistössä on ilmalämpöpumppu tai isoja kotieläimiä !

Shock guard
Tärinän ilmaisin
Säädettävä herkkyys. Hyvä esim. auto tms. käytössä.
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Celotron: KARISMA12

KOSTEUSANTURI Karisma-12

UUTUUS

SSTL: 7199941

Kosteusanturi / tunnistin, toiminta 9V paristolla tai 12Vdc jännitteellä. Ns. dual toiminen !
Helppo asentaa, toimii paristoilla (1kpl mukana) n: 2 vuotta. Voidaan kytkeä 12Vdc virtalähteeseen tai suoraan esim.
hälytyskeskuksen virtalähteeseen. Laitteessa releulostulo jatkohälytystä varten. Ns. mittapää johdotettavissa.
Toimii
myös täysin itsenäisesti (sis.rak.sireeni) eli et välttämättä tarvitse rikosilmoitinkeskusta tämän laitteen käyttämiseksi.
Valittavissa: NO/NC kärkitieto hälytys. (Celotron OEM valmistus tuote, blister pakkaus)

KOSTEUSANTURI Karisma-C
Kosteusanturi / tunnistin, toiminta paikallisesti 9V paristolla
Celotron:
KARISMA-C

(Huom. Tämä malli ei ole jatkokytkettävissä hälytyskeskuksiin!)
Helppo asentaa, toimii paristolla (mukana) noin: 3 vuotta. Toimii täysin itsenäisesti (sis.rak.voimakassireeni).
Ehkäise isot vahingot ajoissa ja säästät paljon rahaa !

Celotron:
800-024
SSTL: 7199944
ELEKTROSKANDIA: 7163737

KAASUANTURI GD-1
(nestekaasu)

HUOM. Markkinoiden pienin virrankulutus !

Ideaalinen mm. Matkailuautoihin/vaunuihin, veneisiin ja kuorma-autoihin ym. (Ce / Eu / En / Emc - hyväksytty)

Celotron:
800-033
SSTL:
7199954
ELEKTROSKANDIA:
7163745

PANIIKKINAPPI

BR-2

Vakuutus yhtiöiden hyväksymä malli. Luotettava, tukeva rakenne (ei turhia vikahälytyksiä).
Pienikokoinen / helppo asentaa, huomaamaton.

Celotron: 800-028
SSTL: 7199968
ELEKTROSKANDIA: 7163757

Sisätilan mikroaalto tutka

( UUTUUS MALLI 11/2010 )

Säädettävä voimakkuus, 2 kpl erikseen säädettäviä antureita. Mahdollisuus tehdä tunnistus jo auton ulkopuolelta ! Max.
tunnistus alue noin 2m / 360 astetta, äärimmäisen luotettava tunnistus täysin uuden kaltaisen mikroprosessori sekä
ultraääni tekniikan johdosta. (Kuvasta poiketen anturissa merkkivalot sekä tyylikäs läpinäkyvä kuori)
Soveltuu käytettäväksi autossa, asuntovaunussa ym. laitteissa sisätilan / ulkokuoren murto ym. valvontaan.

Celotron:
800-029
SSTL:
7199969
ELEKTROSKANDIA:
7163758

INFRAPUNAVERÄJÄ ”IR-Barrier”

( UUTUUS 2010 )

Infrapunaveräjä (3- linssinen), ulos/sisälle asennettava, pakkaskesto –40 astetta. IP 67.
kantomatka mahtava, jopa 150 m. Näillä toteutat helposti kiinteistösi kuorisuojan tai vaikkapa liikkeesi kävijälaskurin.
Myydään pareittain, helppo asennus kiinteän laserin ja laitteen oman opastuksen avulla !
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LANGATTOMAT ANTURIT, VASTAANOTTIMET JA RELEET
(ANTURIT SOPIVAT VAIN 10/2010 JA UUDEMPIIN CELOTRON JÄRJESTELMIIN)
Celotron: CE118
SSTL: 7163767

LANGATON VASTAANOTIN / LÄHETIN
5 – kanavainen, 40 paikkainen
Helppo laajentaa olemassa olevaa, mitä tahansa langallista järjestelmää Celotron langattomilla antureilla.
Sopii käytettäväksi kaikissa Celotron järjestelmissä, ilmoittaa mm. Paristojen loppumisesta ym. hienoja ominaisuuksia.
Huom. Tässä lisälaitteessa on myös langattomien 230Vac sähkölaitteiden rele ON/OFF kauko-ohjaus toiminto,voit siis
täysin langattomasti ohjata pattereita, lämmitystä, valoja ym.
Laitteessa lisäksi: paristohälytys, palohälytys, murtohälytys, yleishälytys, ym. Kysy lisää !
Digitaalinen 869Mhz radiotaajuus mahdollistaa hyvän materiaalien läpäisykyvyn ja erittäin pitkän kantomatkan, jopa 300m
(esteetön) !

Celotron: CE154S
SSTL: 7163762

LANGATON 4- PAINIKKEINEN RADIOAVAIN
Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.
Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE310T
SSTL: 7163760

LANGATON KOODINÄPPÄIMISTÖ
Ohjaa helposti hälytyksiä päälle/pois tai laukaisee vaikkapa paniikki hälytyksen.
Erittäin pitkäkestoinen lithium paristo (tulee mukana)

Celotron: CE360
SSTL: 7163765

LANGATON PALOVAROITIN, OPTINEN
Asennusrengas, voimakas sireeni, testinappi, autoreset ja merkkivalot.
Pitkäkestoinen Lithium paristo (tulee mukana) n. 5 V.
EN54 ja EN14604 Hyväksynnät
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Celotron: CE122P
SSTL: 7163764

LANGATON LIIKETUNNISTIN ( PET )
Tyylikäs, langattomaksi pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin.
Äärimmäisen luotettavalla digitaalisella 869Mhz radiotaajuudella !
12m tunnistusalue, 100 astetta keila, säädettävä herkkyys, asennusteline, merkkivalot
Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE132A
SSTL: 7163763

LANGATON MAGNEETTIKYTKIN
Pienikokoinen ja varmatoiminen tunnistin, äärimmäisen luotettavalla digitaalisella radiotaajuudella !
Merkkivalo, paniikki painike.
Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

LANGATON ”YLEIS” LÄHETIN

Celotron:
CE132B

/

PANIIKKI NAPPI

Tällä lähettimellä voit muuntaa minkä tahansa ”aukeava kärkisen” analogisen (kaapeli anturin) langattomaksi,
digitaaliseksi anturiksi.
Merkkivalo, paniikki painike.
Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE157
SSTL: 7163761

LANGATON KOSTEUSANTURI
Nimi sen jo kertoo. Hälyttää sinulle kun vuoto havaitaan. Merkkivalo.
Pitkäkestoinen lithium paristo (mukana).

Celotron: CE148S
SSTL: 7163766

LANGATON SIREENI (SISÄ JA ULKO KÄYTTÖÖN)
Voidaan lisätä vain Celotron vastaanottimeen / käyttää langattomissa (11/2010 uudemmissa) Celotron keskuksissa !
Erittäin tehokas hälytys, yli 125 dB.
Merkkivalot, akkuvarmennus ja irrotussuoja. Vaatii pistorasian lähettyville !
(Ulkoasennuksessa huomioitava että sireeni tulee suojata sateelta!)
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Celotron: CE128
SSTL: 7163772

LANGATON LASINRIKKOTUNNISTIN
2-toiminen, ääni / paine.
Yhdellä tunnistimella suojaat kokonaisen, avonaisen huoneiston, lasin rikkoutuminen lattialle ei aiheuta vikahälytystä
koska kiinteistön paine ei muutu.
Mukana erittäin pitkäikäinen lithium paristo.

Celotron: GT217

Langaton ”rele” ohjain.

(SOVELTUU VAIN CELOTRON LANGATTOMILLE RELEILLE!)

Laite kytketään Celotron keskuksissa +12V jännitteeseen sekä 2:lla johdolla ns. relelähtöihin. Keskuksen ohjaussignaali
muuntuu näin kätevästi langattomaksi. Kantomatka on max. 150m. Mitat (LxSxK): 55x25x100mm. Laite pystyy
ohjaamaan jopa 20 kpl releitä ! ks. releet alapuolelta. Huom. Langatonta lähetintä ei voida koteloida metallisen
sähkökaapin sisään ! (Max. 6 lähetintä voidaan käyttää samaan aikaan)

Celotron: CE172
SSTL: 7163768

Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A

( 2300W )

Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A).
Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35(80mm pistoke mukana)x120 mm.
HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010  tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro
Controller

Celotron: CE173
SSTL: 7163769

Kauko-ohjattava rele sisäkäyttöön, maadoitettu, Max: 10A

( 2300W )

Virrankatkaisin sisäkäyttöön, käyttöalue Max. 150 metriä (esteetön). Virranohjaus max. 2300W(10A). Kaapeleille tukevat
ruuviliitokset.
Tuki ryhmäohjaukselle. Itseoppiva koodijärjestelmä. Mitat N. (LxSxK): 65x35x120 mm.
HUOM. Toimii myös uusissa langattomissa 2010  tuotteissamme: Kotivahti, Home Controller sekä Pro
Controller

Celotron: GT228
Langaton signaalinvahvistin sisällä/ulkona
(SOVELTUU VAIN LANGATTOMILLE ANTUREILLE!)
Signaalinvahvistin sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Jatkaa signaalia Celotron langattomissa järjestelmissä ”raja-alueella” Max n. 200 metrillä.
Huom1. Vaatii toimiakseen: 12Vdc/0,5A stabiloidun virtalähteen.
Huom2. Ulkokäytössä on laite suojattava huolellisesti sateelta ja kosteudelta, minimi: IP54 kotelolla !!!

7

KÄYTTÖLAITTEET - KAAPELOITAVAT
Celotron: 800-026
SSTL: 7199991
ELEKTROSKANDIA: 7163738

KL-S

Avainlukko

(Erittäin edullinen, luotettava)

Paneeli ruostumatonta terästä, kotelointi muovia. Voidaan asentaa sisälle tai ulos (suojattava sateelta). Merkkivalot
toiminnalle (hälytys päällä/pois). Koteloinnissa kuorisuoja mahdollista sabotaasia varten. Mukana 2kpl avaimia.

Celotron: 800-027
SSTL: 7199992
ELEKTROSKANDIA: 7163739

CL-S

Koodilukko

(Erittäin edullinen, luotettava)

Uusi, tyylikäs paneeli jonka mukana tulee lisäksi vahva, harjattua terästä oleva pinta-asennuskotelo. ”luminenssi” hohtavat
näppäimet näkyvät jopa pimeässä. Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja
ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten kanssa. Merkkivalot toiminnalle: (hälytys
päällä/pois + virta). Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa erikois- turvakiinnitys ruuvit ja oma työkalu
mukana korkeata turvallisuustasoa varten. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus 10:lle eri käyttäjä koodille ym.
Soveltuu suoralta sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.

Celotron: 800-035
SSTL: 7199970
ELEKTROSKANDIA: 7163748

ID-Tag lukija ”Basic”
RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)

LAADUKAS PHILIPS LUKIJA !

(VEDENPITÄVÄ / ULKO ASENNETTAVA)

Lukijan mukana toimitetaan vakiona: 3 kpl RF-ID avaimenperiä !
Tässä todella helppo tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo
ohjelmoida ns. ”master tagilla” ja helppo / nopea käyttää. Lukija voidaan asentaa ulos (veden ja pakkasen –40 kestävä).
Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns. luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetäisyys max. noin
30cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit myydään erikseen (ks. alla).

Celotron: 800-036
SSTL: 7199971
ELEKTROSKANDIA: 7163749

ID-TAG avaimenperä
ID-avaimenperä RF-ID tuotteisiimme. Vakiona saatavissa sininen ja musta malli. Sininen varustettuna ns. perinteisellä
avainlenkillä. Hieman pienempi, tilaa säästävä musta malli sen sijaan lukitsee avaimet näppärästi ”pyöräyttämällä”.
Erikseen tilattuna saatavissa jopa kymmeniä eri malleja !
Huom. Mainitse tilatessasi haluatko sinisen vai mustan mallin.
(Eri mallien saatavuus voi hieman vaihdella.)

Celotron: 801-046
Koodilukko, Sebury BC2200

( UUTUUS )

Uusi, suorastaan ”häikäisevän” upea pinta-asennus paneeli.

(Matala rakenne.)

Runko kromattua terästä. ”SINISET” taustavalaistut näppäimet näkyvät upeasti ! Painikkeissa hyvä tuntuma. Äärettömän
helppo kytkeä, laite ohjaa itse merkkivaloja ym. toimintoja, ei siis turhaa sähläystä ylimääräisten johtojen ja vastusten
kanssa. Merkkivalot toiminnalle.
Toiminnot: on/off ja säädettävä pulssi. Koteloinnissa ns. kuorisuojaus. Äänimerkki oikeasta koodista ym. mahdollisuus
usealle eri käyttäjä koodille ym. Soveltuu sateelta suojattuna myös ulkokäyttöön, sopii kaikkiin Celotron keskuksiin.
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

8

Celotron: 801-045
ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R3

( UUTUUS )

Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)
Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo
ohjelmoida ns. ”master tagilla” ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns.
luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetäisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit
myydään erikseen.
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-049

ID-Tag lukija valetulla rungolla, Sebury R4

( UUTUUS )

Tyylikäs RF-ID korttilukija (Max: 2000 käyttäjää)
Tässä todella tyylikäs tapa toteuttaa luotettava kulunvalvonta. Sähkölukon automaattinen ohjaus. Nopea / helppo
ohjelmoida ns. ”master tagilla” ja helppo / nopea käyttää. Saatavissa kahta erilaista avaimenperää ja tilauksesta myös ns.
luottokortti mallisia id-kortteja. Lukuetäisyys max. noin 10cm, merkkivalot ja ääni. Lisä ID-tag avaimenperät ja kortit
myydään erikseen.
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-040
SSTL: 7199971

SORMENJÄLKITUNNISTIN, Sebury F7

( UUTUUS )

Sormenjälkitunnistin ”Stand alone”, Suomen pakkasiin soveltuva, huippu edullinen lukija !
Mahdollisuus ohjata omalla sormella esim. hälytyksiä tai vaikkapa sähkölukkoja. Todella helppo tapa toteuttaa
kulunvalvonta. Lukijassa merkkiääni ja valot eri toiminnoille.
Toimitetaan täydellisenä settinä. Tallentaa 120 käyttäjän sormea. Räätälöity sopimaan suoraan kaikkiin Celotron hälytys
järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Lukijan pakkaskesto ainutlaatuinen –25 astetta. Säädettävä lukon
aukioloaika, vedenpitävä, etäohjaus myfare RF-ID lukijalle ym.
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: 801-044

KOODINÄPPÄIMISTÖ / RFID LUKIJA, Sebury W1

( UUTUUS 2011 )

Erittäin tyylikäs ja monipuolinen koodilukko, tukevalla valurungolla.
- Näppäimistö valaistu SINISELLÄ taustavalolla
Etäavaimiksi käy Celotron: 125 KHz RFID kortit ja tagit. Laite on kansisuojattu ja se on täysin pakkasenkestävä /
vedenpitävä (IP68). Käyttäjämäärä 2000 (koodi + kortti / kortti / koodi)
Käyttöjännite
12 -> 30 VDC. Merkkivalot eri toiminnoille. Releet / lähdöt ohjelmoitavissa
Runko vandaalisuojattua, kiillotettua alumiinia. Kaksi W1 laitetta voidaan kytkeä toimimaan keskenään.
Yhdistettävissä myös muihin järjestelmiin mm. Weigand in/out. Pyydä tarvittaessa tarkemmat tiedot !
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !
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Celotron: 801-043

TA LITE CONTROLLER , Sebury BC10

( USKOMATON HINTA ! UUTUUS 3/2011 )

RFID TAI KOODI:lla tapahtuva ”työaikakirjaus” usealle ovelle, PC yhteysmuoto: RS485.
Mahdollisuus kytkeä jopa 99 koodinäppäimistöä / ovea, ohjaa sähkölukkoja ym. Järjestelmä pitää kirjaa tulijoista ja
lähtijöistä. Helppo, monipuolinen, englannin kielinen ohjelmisto jota voidaan käyttää PC:llä (windows vista ja 7). Todella
helppo tapa toteuttaa yrityksesi kulunvalvonta sekä työaikakirjaukset. Taustavalaistut näppäimet ja tukeva teräsrakenne
takaavat pitkän käyttöiän. Lukijassa merkkiääni ja valot eri toiminnoille. Toimitetaan täydellisenä settinä. Räätälöity
sopimaan myös suoraan kaikkiin Celotron hälytys järjestelmiin + lukuisiin muihin sovelluksiin. Mahdollisuus kytkeä rinnalle
1 kpl sormenjälkitunnistin. (Englannin kielinen –> kuitenkin erittäin helppo käyttää !) Toimitusaika n. 3 viikkoa, tarkista
tilatessasi useampia ! Valaistut SINISET näppäimet.
”Demo” ohjelmisto PC:lle on pyynnöstä ladattavissa: WWW.CELOTRON.COM sivustolta !
Celotron Sebury tuotesarja on korkeinta laatua vaativan, itseään arvostavan ihmisen valinta !

Celotron: MAG-1
Magneettilukko (Sähköinen)
Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti.
Tyylikäs, täysin suljettu / vandaalisuojattu malli.

Celotron: PUL-1
Pulttilukko (Sähköinen)
Helppo ja yksinkertainen tapa lukita ovet sähköisesti. Mukana kiinnitys raudat ym. tarvikkeet.
Erittäin laadukas (failsafe/failsecure) konstruktio !

Celotron: 801-047
Avauspainike ovelle
-

(harjattu teräs), Sebury BT003

Kaksois toiminto: NO/NC
Koko: 86Kx28L (mm)
Kärki: 3A@36VDC Max
Testattu kesto: < miljoona painallusta
Hyväksynnät: CE & MA
Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa )

Celotron: 801-048
Avauspainike ovelle
-

(harjattu teräs), Sebury BT004

Kaksois toiminto: NO/NC
Koko: 86Kx86L (mm)
Kärki: 3A@36VDC Max
Testattu kesto: < miljoona painallusta
Hyväksynnät: CE & MA
Laatu takuu: 3 vuotta ! (ei koske liiallista voiman käyttöä painikkeessa )
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IP-VIDEOVALVONTA TARVIKKEET (VAIN: PRO CONTROLLER )
Celotron:
800-034
SSTL:
7199979
ELEKTROSKANDIA:
7163746

C-case
Kameran ulkosuojakotelo + jalka

(sopii/suositellaan kaikille TREND kameroille. Ei sovellu VIVO kameroille !)

Alumiinia, sisältää lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomille
WLan kameroille, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai tilata kameraan ulkoinen antenni !
C-case-Pro

Celotron:
800-035
SSTL: 7199984

Celotron: CWCAMIR

Kameran ulkosuojakotelo + jalka

(sopii mm. CWCAMIR sekä VIVO, ym. kameroille)

Huippu laadukas, valettu IP68, aukeaa kätevästi sivusta, kaapelit kulkevat kotelon jalassa sisällä. sisältää 230Vac
lämmityselementin ym. tarvittavat osat. Huom. Mikäli tätä koteloa käytetään Celotronin langattomalle CWCAMIR - WLan
kameralle, tulee kamera tällöin kytkeä RJ45 ethernet verkkoon johdolla tai lähettää kamera Celotron Oy:lle jotta siihen
asennetaan erillinen, irrotettava antenni ! Kysy tarkemmat tiedot.
TCP/IP verkko kamera VGA 150dpi (langaton / Wlan)

SSTL: 7199910

Hintaansa nähden erittäin laadukas verkkokamera jossa paljon ominaisuuksia, mm. voimakkaat IR-ledit yönäköä varten,
http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym. protokollat. (Huom. Kamerassa: Langaton Wlan b/G, ja langallinen RJ45 yhteys.
Soveltuu lisäkameraksi: WSCR2 sekä Celotron PRO CONTROLLER 6/2010 ja uudemmat.
HUOM: Kamera toimii myös adsl tai muuhun verkkoon liitettynä täysin itsenäisesti, lähettää sähköpostia, siirtää ftp:llä
kuvia, kameran kuvan katselu onnistuu netin kautta jopa Xhtml selaimen / activex tuen omaavalla GSM puhelimella.
Nyt sinulla on mahdollisuus valjastaa kotitietokoneesi uusio käyttöön, nimittäin kameran mukana tulevalla ohjelmistolla
pystyt helposti tallentamaan jopa 8:n kameran kuvaa, mpeg4 / divx muodossa, jopa täysin langattomasti ! HUOM: Mikäli
kamera asennetaan ulos, tarvitset joko muovisen suojakotelon (ei Celotron Oy:n valikoimassa) tai kamera on asennettava
RJ45 johdolla !

TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi
Celotron:
TRENDVGA
SSTL:
7199955
ELEKTROSKANDIA:
7163716

(langaton / Wlan)

Langaton verkkokamera, (xp/vista/7/linux)
Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa
matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 125Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Todella laajat
ominaisuudet, pyydä tarkempi esite! (Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron
WSCR1 järjestelmään.)
Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !

Celotron: TREND300
SSTL: 7199985

TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi

(langaton / Wlan / Yönäkö)

Langaton verkkokamera, hyvällä yönäöllä (IR-led valaistus) (xp/vista/linux)
Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa
matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM.
Tämä kamera sopii vain: 800-035 ulkoasennus koteloon!
(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR1 järjestelmään.)
Todella hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet tehokkaiden IR-ledien, automaattisen valotuksen ja
valkotasapainosäädön ansiosta !

TCP/IP verkko kamera VGA 125dpi

(langaton / Wlan / PTZ)

Langaton verkkokamera jossa mahdollisuus kääntää, tiltata ja zoomata kuvaa !!! (xp/vista/linux)
Celotron:
TREND400

Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, ”streamata” ja siirtää kuvat internetin kautta vaikkapa
matkapuhelimeen tai mediasoittimeen. 200Dpi VGA sensori pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. HUOM.
Tämä kamera sopii vain sisä käyttöön ja/tai : 800-099 ulkoasennus koteloon! (kysy tarkemmat tiedot)
(Tämä kamera soveltuu itsenäiseen käyttöön, Celotron Pro Controller sekä Celotron WSCR järjestelmään.)
Hyvät kirkas/hämäräkuvaus ominaisuudet automaattisen valotuksen ja valkotasapainosäädön ansiosta !
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Celotron: VIVGA
TCP/IP verkko kamera VGA

(Langallinen / ULKOKÄYTTÖÖN)

Vivotek ”ulko” verkkokamera, VGA- IP66, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki
Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta
matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. VGA sensori
pystyy todella tarkkaan erottelukykyyn 640x480. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraa voidaan kuunnella.
Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi
Celotron Pro Controller järjestelmässä !

TCP/IP verkko kamera DOME VGA

(langaton / Wlan)

Vivotek langaton verkkokamera, VGA- 225dpi, 2-suunt. ääni, 3GPP-tuki
Celotron:
VIDOM

Tällä valvontakameralla voi katsoa kuvia tietokoneen kautta, streamata ja siirtää kuvat 3G-verkon kautta
matkapuhelimeen tai mediasoittimeen, joka on 3GPP-sopiva. Kamera voi lähettää sekä ääntä että kuvaa. Todella tarkka
225Dpi VGA erottelukyky. Kaksisuuntainen ääni merkitsee sitä, että kameraan voi kytkea kaiuttimen, jolloin voi keskutella
kameran lähellä olevan henkilön kanssa. HUOM. Tämä kamera sopii vain: VIEXTD ulkoasennus koteloon!
Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi
Celotron WSCR Ultimate tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !

Vivotek FD6121V Network DOME verkkokamera ulkokäyttöön IP66, IR,
Celotron:
FD7141
SSTL:
7199958

(Huom. langallinen)

Vivotek FD6121V on kestävä dome-kamera vaativiin olosuhteisiin. Metallikuori ja kestävä polykarbonaatti-lasikupu
suojaavat Sonyn 1/3" Super HAD CCD valokennoa, jonka erotuskyky on 704x576 kuvapistettä. Kamera vaihtaa
automaattisesti päivä- ja yökuvauksen (IR) välillä. Kaksisuuntainen ääni, tukee ulkoisia hälyttimiä, voi avata esim.
oven lukon releellä. Autofokuslinssi 3,6 - 9 mm vastaa 30-78° optiikkaa. IP66-luokiteltu. Virransyöttö 12V DC. Lämpötilat
0° - 40°C. Saatavissa lisävarusteena myös ”pakkas” sarja –25 keleille ! Mukana 16 kameran valvomo ohjelmisto +
videotallennus ohjelmisto.
Mukana 16 kameran valvomo ja videotallennus ohjelmisto ! Sopii itsenäisen käytön lisäksi myös käytettäväksi
Celotron WSCR Ultimate tallentimessa sekä Celotron Pro Controller järjestelmässä !

Celotron: CMOSIP
SSTL: 7199957

TCP/IP verkko kamera SD- muistikortti tallennuksella

(Huom. langallinen)

Hyvälaatuinen kuva ja mahtavat ominaisuudet, mm. 6X IR-led yönäköä varten, http web server, ftp, dyn dns, pppoe, ym.
protokollat. (Huom. Kamerassa: langallinen RJ45 yhteys ja videon / still kuvien tallennus haluttaessa SD- muistikortille,
siis todellinen STAND ALONE TUOTE ! Soveltuu myös lisäkameraksi Celotron: PRO CONTROLLER järjestelmään. Laadukas
CMOS kameratekniikka jossa lisäksi TV-ulostulo + kaapelit. Sisäänrakennettu web-serveri kameran käsittelyyn. Lähettää
kuvia sähköpostitse, FTP:llä tai tallentaa ne suoraan SD-kortille (ei mukana). IR-tunnistimet, joten kamera toimii myös
pimeässä. Tuki jopa langalliselle liiketunnistimelle. Tallentaa JPG tai video AVI muodoissa. Tallentaa 640-480 kuvapisteen
erotuskyvyllä. 15 fps @ QVGA. 10 fps @ VGA. Mikrofoni edessä. Kaapelit ja asennuskiinnikkeet mukana. Mitat(LxSxK):
95x105x110mm.
Nyt sinulla on mahdollisuus toteuttaa mökkisi / kotisi videovalvonta todella edullisesti, ilman ADSL ym,
kalliita verkkoja tai muita päätelaitteita ! Tallennus SD- muistille alkaa aina kun liikettä kuvassa tapahtuu !

Celotron:
VWS1
SSTL:
7199935

VWS1
Videopalvelin, johon voi liittää 1 kpl langallisen valvontakameran ja kytkeä sen internettiin. Osaa: lähettää sähköpostia
ja ladata kuvia FTP-serverille. BNC-liitos kameroille. Voi tallentaa standard AVI-muodossa tietokoneelle, myös yksittäisiä
kuvia. Sisäänrakennettu web-serveri tekee asennuksen ja käytön helpoksi. MJPEG-tekniikka tallennukseen ja videon
koodaukseen.
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Celotron: ZON1

+7 dBi ulkoinen antenni, 802.11b/g
Taivutettava ja käännettävä antenni esim seinään. RP-SMA-liitos. Kaapelin pituus 1 metri. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan
kameroihin ja tukiasemiin.
Tällä antennilla max kantomatka noin 2-300m.

Celotron: ZON3

+15dBi 802.11b/g ”pitkän matkan” ulkoantenni, N-naaras liitäntä
12dbi ympärisäteilevä antenni ulkokäyttöön, soveltuu käytettäväksi 802.11b/g WLAN-tuotteiden kanssa. Voidaan kiinnittää
seinään tai tolppaan. Vaikutusaste: H50/V50 astetta. Liitintyyppi: N-female.
Mukana 0,5m kaapeli ja N-male to SMA-female -sovitin. Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä
antennilla Max. kantomatka noin 600m)

Celotron: ZON4

+24 dBi 802.11b/g antenni ulkotiloihin, N-naaras liitäntä
24 bBi paneeliantenni sisä- ja ulkokäyttöön, voidaan asentaa seinään tai tolppaan. IEEE 802.11b/11g. Vaikutussäde :
H30°/V30°. Liitäntä: N-naaras.
Mukana tulee 0,5m kaapeli jossa N-koiras liitin ja toisessa päässä Reverse SMA- liitäntä, ukkosenjohdin ja kiinnikkeet.
Soveltuu kaikkiin Celotron Wlan kameroihin ja tukiasemiin. (Tällä antennilla Max. kantomatka noin 1000m)

Celotron: WL3G
SSTL: 7199965
ELEKTROSKANDIA: 7163718

Wlan vastaanotin kaikille Celotron IP- kameroille sekä Pro Controller järjestelmälle
Pitkä kantomatka, n. 200m (jos antenneilla näköyhteys.)
Sisätiloissa, omalla antennilla max: 150m, kantomatka riippuu talon rakenteista ja / materiaaleista.
tarpeen mukaan.) Huippunopea yli 100MB ns. super-G yhteys ! 108 MB !!!!

(ks. tehoantennit

Monipuoliset wep ym. salaus mahdollisuudet, palomuuri ym.
Tarvitaan Celotron Pro Controller järjestelmässä kun kytketään useampi kuin 1 kamera joko RJ45 kaapeleilla tai Wlan
yhteydellä. Huom. Mikäli kiinteistössäsi on adsl yhteys, voit tämän avulla valvoa kameroitasi mistä tahansa, vaikkapa
kännykällä internetin kautta.

HUOM: LAITTEESSA ON NYT MYÖS GSM ”MOKKULA” LIITYNTÄ (USB)
Tämä reititn toimitetaan Celotron IP- kameroille aina täysin ohjelmoituna !
HUOM: Lisävarusteena saatavissa mm. ns: verkko booster jolla saadaan vielä noin 100-200m kantomatkaa
boosterin kohdalle, joka suuntaan lisää.
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TARVIKKEET, VARAOSAT YM.

Celotron: CE-005D

Celotron Centro DATA - GSM modeemi

(MADE IN FINLAND)

Celotron Oy:n kehittämä ja suomessa valmistama, huippu kestävä, varmatoiminen sekä erittäin korkealaatuinen GSMDATA modeemi. Käytössä mm. useissa betonitehtaissa ympäri maailmaa, paperitehtaissa, levytyökeskuksissa ym. suurta
kestävyyttä ja luotettavuutta vaativissa kohteissa !
Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä kilpailukykyisin hinnoin !
Modeemissa ruuviliittimet helppoa kytkentää varten sekä RS232 portti suoraan 9 pinnin D- liitoksella. Tukeva metallikuori
suojaa elektroniikka ja ns. lukitsee SIM- kortin laitteen sisään.
HUOM: DIN- kisko asenteinen !

Celotron: C35
Cinterion dualband/gprs GSM modeemi
Pienikokoinen, erittäin luotettava GSM- modeemi.
Modeemissa standardi 9pin rs232 liityntä.
Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !
Tämä modeemi soveltuu myös 6/2010 ja uudempiin Home ja Pro Controller järjestelmiin. (FME liitin)

Celotron: Wave-S

Wavecom Supreme GSM modeemi
Yksi varmasti markkinoiden korkealaatuisimpia GSM- modeemeja.
Modeemiin saatavissa erilaisia kaapelisarjoja.
Huom. Modeemien myynti valmistajille (erissä), suoraan Celotron Oy:ltä erittäin kilpailukykyisin hinnoin !
Mikäli tarvitset vanhaan Celotron järjestelmääsi uuden nelitaajuus modeemin, kerro meille tilatessa laitteesi malli niin
ohjelmoimme modeemin sinulle veloituksetta täysin valmiiksi !
Antenniliitos: SMA

Celotron:
FME4C

Celotron:
FME15C

GSM ANTENNI 900/1800 MHz

Sma liitoksella varustettu ns. ”tumppi” antenni. Antennin pituus n. 4cm.
Soveltuu Centro + Celotron & Wavecom modeemit.

GSM ANTENNI 900/1800 MHz

”TEHOPIISKA” – MEDIUM POWER

Magneetti jalalla ja n. 3m johdolla varustettu ns. vaikeiden paikkojen antenni. SMA tai FME liitos, mainitse siis tilatessasi
haluamasi malli. Antennin pituus n. 15cm.

GSM ANTENNI 900/1800 MHz
Celotron:
ANT-SP/FP

”MINI” - STANDARD

”TEHOPIISKA” – MAX POWER

Ruuvattavalla jalalla. (Ei sis. kaapelia) Erittäin vaikeiden paikkojen antenni, antennin pituus n. 35cm.
SMA tai FME liitos, mainitse siis haluamasi tilatessa:
ANT-SP08 = SMA liitin
ANT-FP09 = FME liitin

Celotron: 800-082
SSTL: 7163721

CELOTRON KÄSIPÄÄTTEEN JATKOKAAPELI
Tekniset tiedot:
- Valmiit RJ11 liittimet
- Pituus 5m
Soveltuu:
- Home Controller (Kaikki)
- Pro Controller (Kaikki)
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Celotron: MHS-100

ASENNUSKAAPELI 100m.
Tekniset tiedot:
- MHS 1x 4x 0.5
- Kelalla 100m kaapelia
Soveltuu:
- Kaikkiin turvalaite asennuksiin

TARVIKEPUSSI
Celotron: T-PUSSI

Sisältää:
-

25 kpl 4,7Kohm vastuksia
25 kpl 47 Kohm vastuksia
Sulakepesä 1 kpl
Varasulake 1 kpl
Pieniä nippusiteitä (vedonpoisto jne.)
Kiinnitysruuveja (antureille)

Soveltuu:

- Kaikkiin turvalaite asennuksiin
Celotron: 500-002
SSTL: 7199918

AKKU 12V 1,2Ah
Tekniset tiedot:
- Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku !
Soveltuu:
- Centro (CE-006)
- Home Controller
- Kotivahti

Celotron: 500-005
AKKU 12V 4,5Ah
Tekniset tiedot:
- Suljettu lyijyhyytelöakku, maailman laajuisesti tunnetun valmistajan erittäin laadukas akku !
Soveltuu:
- Pro Controller

Celotron: 500-004

LYIJYAKKULATURI DC 12V / 1,2A
Tekniset tiedot:
-

Ulostulojännite n. 14V dc (riippuu akun latauksesta)
Mikroprosessoriohjattu
Dc liittimen kuori +, keskinasta "Hakkuri" tyyppinen

Soveltuu:
-

GSMGate
Home Controller
Pro Controller
Kotivahti (mainitse tilatessa)
CE-006 (mainitse tilatessa)

Celotron: NIP200

Nippuside, 100mm & 200mm, 2000- kpl pakkaus
Yksi pakkaus sisältää laatuja: 2,5x100mm & 4,6x200 valkoinen ja 4,6x200mm & 2,5x100mm punainen.
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Celotron: ABIKO3
Eristetty kaapelikenkä, eri tyyppejä ja värejä, 300-pakkaus
Lajitelma korkealaatuisia abikoja.

Celotron: FEL100
SSTL: 7199898

FELO sarja ”hienoruuvimeisseleitä”, 6kpl
Sarja korkealaatuisia tarkkuusruuvimeisseleitä saksalaiselta Felo:lta. Varsi valettua kaksikomponenttirakennetta antaa
hyvän otteen ja vapaasti pyörivä pää. 2kpl tähtiruuvimeisseliä: PH 00x60mm, PH 0x60mm. 4kpl litteäteräistä
ruuvimeisseliä: 1,5x60mm, 2,0x60mm, 2,5x60mm och 3,0x60mm. Toimitetaan muovirasiassa.

Celotron: VK244

Modulaarityökalu 4/6/8-pin-kaapelin katkaisuun/kuorintaan, metalli/muovi, sininen/musta/oranssi
TP-kaapelien asennukseen tarvittava työkalu. RJ45-liintännän puristus, kaapelin katkaisu ja kuorinta.
Riippupakkaus.

Celotron: DVM890

DVM890

SSTL: 7199897

Täydellinen turvallisuus / sähköasentajan yleismittari
Jokaisen asentajan "must" hankinta. KATSO OMINAISUUDET: Iso selkeä näyttö, paristo varoitus. Mittaukset:
transistorien pika testaus (npn/pnp), diodi testeri (äänellä), Kapasitanssi 2000pF-20uF, virta AC ja DC = 20A, jännite DC =
1000V - AC = 700V, resistanssi 0-20Mohm, taajuus 0-20kHz, lämpötila 0-(+-40) <- sisään rakennetulla mittarilla, lisäksi
mukana koestuskärki jolla -50 - (+1000) astetta, lisäksi mukana tulee mittarille joustava kuorisuoja (keltainen).
Huipputarkka- ja monipuolinen ammattimiehen mittari nyt vihdoinkin järkevään hintaan !
Huom, tämän tuotteen toimitusaika noin 1 viikko !

APC SurgeArrest 1 Essential, ylijännitesuoja
Celotron:
P1T-GR

UUTUUS

Kehittynyt ylijännitesuoja 230Vac pistorasia koskettimeen. Maadoitettu, kosketussuoja. LED-valo näyttää statuksen.
Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !
MAX virta 16 A

Ylijännitesuoja APC SurgeArrest 8 Performance, 8 maad.pistokkeelle
Celotron:
PF8VNT3

Täydellinen virtapaneeli ylijännitesuojalla. Verkkosuoja. HUOM. Suoja myös BNC-laitteille. Puhelinsuoja, jossa
kahdensuuntainen jakaja. "Aina päällä"-liitin. 8 kpl maadoitettua liitintä pistosuojalla. Suositellaan käytettäväksi kaikkien
Celotron murto- ja kameravalvontajärjestelmien kanssa !
MAX virta 10 A

Celotron: UPS650

UUTUUS

FSP EP 650, UPS, 650VA, 360W, 2x CEE 7/4 ulosottoa, USB/RJ11, musta
Pystyy pitämään käynnissä yhden 120W laitteen / tietokoneen n. 10 min.
Lataus kestää 4-6 tuntia.
Tukee käyttöjärjestelmiä Windows 2000/XP/Vista.
Mitat (LxSxK): 110x287x142mm.
Suositellaan käytettäväksi kaikkien Celotron kameravalvontajärjestelmien kanssa !
(Tilaustuote, toimitusaika vaihtelee 3 – 10 päivän välillä, kysy tilatessasi !)
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